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3/2021. számú TÁJÉKOZTATÓ – május havi program  
 

Dátum Program 
Túravezető 

(elérhetősége) 

május 19. 
szerda 

Velencei hg. - Séta Miska huszárhoz és a Bella tóhoz (8 km, 0 szint), Találkozás  
10ó15 a Volán pu. 8 "ka". Indulás 10ó30. Visszaindulás 14ó15 

Kakas Zsuzsa 
20/531-5589 

május 26. 
szerda 

Velencei hegység tavasszal 
Nadap-Kőfejtő-Sukoró pincesor-Zsuzsi büfé (7 km, 100 m szint). Találkozás 10ó15 
Volán pu. 8 "ka", indulás 10ó30, Visszaérkezés 15ó20. 

Kakas Zsuzsa 
20/531-5589 

május 29 
szombat 

Gyermeknap a Halesz parkban – a gyermekjátékok és a sporteszközök kipróbálása 
Találkozás: 10ó00 az Országalmánál, könnyű gyalogúra (6 km) – visszaérkezés kb. 
14ó00 

Kulcsár Anett  
70-358-4617 

május 30 
vasárnap 

Gyermeknap a Halesz parkban – a gyermekjátékok és a sporteszközök kipróbálása 
Találkozás: 10ó00 az Országalmánál, könnyű gyalogúra (6 km) – visszaérkezés kb. 
14ó00 

Kulcsár Anett  
70-358-4617 

A szabadlevegőn való túrázás nincs tiltva, ha betartjuk a járványügyi szabályokat, ezért kérem a túravezetőket, 
hogy írjanak ki minél több programot. Ha változnak az előírások annak megfelelően változtatunk túráinkon 

 Részletes felvilágosításért kérem keressétek a túravezetőket! 
  

 
Fogadóórák időpontja csütörtök délután 15 órától – 17 óráig!  

A fogadóórákon ajánlott a szájmaszk használata! 
  

A közgyűlés határozata szerint a tagdíj 2019. július 1 után 3 500,- Ft 
Kérjük tagjainkat, hogy a 2021. évi tagdíjakat fizessék be! 

A befizetés a heti fogadóórákon, illetve banki átutalással van lehetőség. 
(Bankszámla számunk: 11736116-20003249-00000000) 

  
Kérjük tagjainkat és szimpatizánsainkat, hogy támogassák Egyesületünket a SZJA 1 %-nak részünkre 

történő felajánlásával. Kérjék meg erre családtagjaikat, barátaikat is. Ezzel jelentős mértékben 
segítenék működésünket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy túráinkat kedvezőbb áron tudjuk 

megszervezni. 
Adószámunk: 19820909-1-07 Vértes Meteor Természetbarát Sport Egyesület 

  
Remélve, hogy mindnyájan egészségesek vagytok, és hamarosan újra indíthatjuk az egyesületi életet,  

 
Székesfehérvár, 2021. május 19. 

Varga János elnök 
Telefon: 20-9469279  

e-mail: janos.varga1945@gmail.com 
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